เอกสารหมายเลข มคอ.๓/๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา๑
วิทยาเขตขอนแกน

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

(Reading and Writing Skill Development)
๒. จํานวนหนวยกิต๑
๓ หนวยกิต (๒-๒-๕ )
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา๑
๓.๑ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๓.๒ ประเภทวิชา
วิชาเฉพาะสาขา เปนวิชาบังคับ

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน๑
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
๔.๒ อาจารยผูสอน
พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน๑
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ / ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) ๑
------๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ๑
------๘. สถานที่เรียน๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด๑
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา๑

เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการสรางประโยค การเรียบเรียงขอความ การใชภาษา ไดอยาง
เหมาะสม ความงามของภาษาและการใชโวหารประเภทตางๆ

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา๑

เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในการเขียนที่เปนแกนหลักในการสอนภาษาไทย ตลอดจนการนํา
คุณคาของภาษาไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา๑

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอานรอยแกวและรอยกรอง การเลือกใชคํา การ
สรางประโยค การแตงคําประพันธ การเขียนบทความ และหนังสือราชการ โดยใชภาษาที่เหมาะสม การ
ประเมินทักษะการอานและการเขียน และการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานและการเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา๑
บรรยาย
สอนเสริม

บรรยายภาคทฤษฎี ๓๐ อาจมีการสอนเสริม
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา เฉพาะกรณีมีเวลาเรียน
ไมครบ

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

ฝกปฏิบัติในชั่วโมงเรียน การศึกษาดวยตนเอง ๖
๓ ๐ ชั่ ว โ ม ง ต อ ภ า ค ชั่วโมงตอสัปดาห
การศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานกลุมแชทของหองเรียน
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

๒

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต

รายวิชา

๒๐๔
๒๐๓

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
(Reading and Writing Skill
Development)

ทักษะ
ทักษะ ทักษะ
คุณธรร
การ
ความรู
ทาง ความสั
ม
วิเคราะ
ปญญา มพันธ
ห
๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓




  







ทักษะ
การ
จัดการ
เรียนรู
๑ ๒ ๓


๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 (๑) แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู มี
คุณ ธรรมที่ เสริมสรางการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น มี ความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น เขาใจโลกมีจิต
สาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
(๒) สามารถจั ดการและคิ ดแกป ญ หาทางคุณ ธรรมจริย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพครูเชิง
สัมพันธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
(๒) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน
(๓) เรียนรูจากกรณี ตัวอยางประเด็นปญหาทางดานคุ ณธรรม จริยธรรม เพื่ อให ผูเรียนฝ กการ
แกปญหา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผูเรียน
(๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยหนวยงานผูใชบัณฑิต
๒) ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
 (๑) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อยางกวางขวางลึกซึ้ง
และเปนระบบ
(๒) มี ความตระหนั กรูห ลั กการและทฤษฏีในองค ความรูที่ เกี่ย วของอยางบู รณาการ ทั้ ง
การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
๓

(๓) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 (๔) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห สั ง เคราะห และประเมิ น ค า องค ค วามรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ


กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู คนควา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ทํากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรูชุมชน สถานที่จริง เพื่อใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู หลักการ ทฤษฎี และการประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม ที่เปนจริง ทั้งนี้ เปนไป
ตามลักษณะของแตละรายวิชา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผูเรียนดานตางๆ คือ
(๑) การทดสอบยอย
(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
(๔) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
๓) ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
 (๑) สามารถคิ ด ค น หาข อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเข า ใจ และประเมิ น ข อ มู ล สารสนเทศและ
แนวคิ ดจากแหลงขอมูลที่ห ลากหลาย เพื่ อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่ อ
พัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
(๒) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฏี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
(๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒ นางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) เรียนรูกรณีศึกษาและรวมกันอภิปรายกลุม
(๒) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชได
(๓) มีการศึกษาคนควาในรูปรายงาน โครงงาน และนําเสนอ
(๔) ศึกษาดูงาน เรียนรูจากสภาพจริงเพื่อใหเกิดประสบการณตรง
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผูเรียน ที่เกิดจากการใชกระบวนเรียนรูอยางเปนเหตุ
เปนผล ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจารณ และนําเสนออยางเปนระบบ เชน รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงาน
๔

และผลงานของผู เรียนทั้ งงานเดี่ ยวและงานกลุ ม พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรีย น การวัดประเมิ นผล จาก
ขอสอบที่มุงเนนใหผูเรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห ดวยการนําความรูทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต
เพื่อแกปญหาอยางเหมาะสมมีเหตุผล
๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น เขาใจผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ และทางสังคม
(๒) มี ความเอาใจใสช วยเหลือและเอื้ อตอการแกป ญ หาในกลุมและระหวางกลุ มไดอย าง
สรางสรรค
(๓) มี ภ าวะผู นํ าและผู ต ามที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู เรี ย น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ยนรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(๑) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบ และการเปน
สมาชิกที่ดีของกลุม
(๒) กลยุ ทธการสอนที่ เน น การสรางความสั มพัน ธที่เอื้อตอการเรียนรู ระหวางผู เรียน กั บ
ผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเรียนรูการปรับตัวเขากับสถานการณ การ
จัดการอารมณ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียน ระหวางการเรียนการสอนและการ
ทํางานรวมกับเพื่อน
(๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนที่นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (๑) มี ค วามไวในการวิ เคราะห ข อ มู ล ข า วสารทั้ งที่ เป น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ หรื อ คณิ ต ศาสตร
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
(๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
 (๓) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
๕

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางผูเรียน
กับผูสอน และบุคคลอื่นในสถานการณที่หลากหลาย
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชการวิเคราะหขอมูล และการสื่อสาร
ขอมูลไดอยางเหมาะสม
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร
(๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ
(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย
๖) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึง่ ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
 (๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรู
อาจารยผูสอนควรใชแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยยึดกระบวนการ
ดังนี้
๑) การเรียนรูโดยใชหลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning)
๒) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
๓) การเรียนรูโดยผานประสบการณตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning)
๔) การเรียนรูจากตัวแบบ (Role Model)
๕) การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)
๖) การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Action-based Learning)
๗) การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๖

การวัดผลประเมินผลตองใชวิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลใหไดตรงกับสภาพความเปน
จริง เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณการตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน และ
บันทึกการเรียนรู (Learning Log)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
๑

๒

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนําเนื้อหาวิชาและวิธี
การศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวการอาน
-ความหมายและความสําคัญ
ของการอาน
-คุณคาของการอาน
-จุดมุงหมายของการอาน
-หลักพื้นฐานในการอาน
หนังสือทั่วไป
-วิธีอานหนังสือ
-การฝกตนเองใหเปนนักอาน
ที่ดี
หลักการอาน
-การอานสะกดคํา
-ลักษณะของนักอานที่ดี
-บทบาทของการอานที่มีตอ
มนุษย
-องคประกอบที่มีตอการอาน
การพัฒนาทักษะในการอาน
-การอานทั่วไป
-การอานโดยใชวิจารณญาณ
-การอานดวยหลักเหตุผล

จํานวน (ชั่วโมง)
บรรยาย
๒

ปฏิบัติ
๒

๒

๒

๗

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
Course outline/
Lecture/Assign

ผูสอน
พระรชต กตปุญโญ/
พระมหาศรายุทธ
สมนฺตปาสาทิโก

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

สัปดาห
ที่
๓

๔

๕

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน (ชั่วโมง)

บรรยาย
๒
การอานอยางมีวิจารณญาณ

-ความหมายของการอานอยาง
มีวิจารณญาณ
-ทักษะการคิดที่เปนแกน
-ทักษะการคิดขั้นสูง
-ก ร ะ บ ว น ก า รคิ ด อ ย า งมี
วิจารณญาณ
-กลวิ ธี ใ นการเป น ผู อ า นที่ มี
วิจารณญาณ
การอานวรรณกรรมประเภท
ตางๆ
-การอานวรรณกรรมประเภท
รอยแกว
-การอานวรรณกรรมประเภท
รอยกรอง
การอ า นข อมู ล ข า วสารและ
สื่อรวมสมัย
-ความหมายของขาว
-องคประกอบของขาว
-ข อ พิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ
และนาสนใจของขาว
-คุณสมบัติของขาว
-ประเภทของขาว
-โครงสรางของขาว
-ทวิตเตอร

ปฏิบัติ
๒

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

๘

สัปดาห
ที่
๖

๗

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน (ชั่วโมง)

บรรยาย
๒
การใช คํ าให ถู ก ต องต าม

หนาที่
-ชนิดของคําในภาษาไทย
-สวนประกอบของประโยค
-รูปประโยค
-ขอควรระวังในการเลือกใชคํา
ชนิดตางๆ
หลักการอานคําไทย
-การอานอักษรนํา
-การอานคําควบ
-การอานคําแผลง
-การอานคําพอง
-การอานออกเสียงตัวสะกดคํา
หลายพยางค
หลักการอานคําไทย (ตอ)
-ก า ร อ อ ก เสี ย ง คํ า บ า ลี สันสกฤต
-การอานตัว ฤ
-การอานตัว ฑ
-การอานคําสมาส
-การอานตามความนิยม
-การอานคําประพันธ
-การอานตัวเลข
-การอ าน วั น เดื อ น ป ใน
ระบบจันทรคติ

ปฏิบัติ
๒

๒

๒

๙

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

๘

ทักษะการอาน
-การอานตามประเภทของสาร
-การอานตามขั้นตอนการอาน
อยางประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมการใชภาษาไทย
-ลักษณะของภาษาไทย
-ระดับบุคคล
-วัฒนธรรมในการใชภาษาฟง
พูด อาน เขียน
-วัฒนธรรมในการฟง
-วัฒนธรรมในการพูด
-วัฒนธรรมในการอาน
-วัฒนธรรมในการเขียน

๙

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
เขียนและการพัฒนาทักษะการ
เขียน
- ความหมายของการเขียน
- จุดมุงหมายในการเขียน
- ระดับความสามารถในการ
เขียน
- การพัฒนาทักษะการเขียน
ขอบกพรองและแนวทางแกไข
ขอบกพรองในการเขียน
- ขอบกพรองในการเขียน
- แนวทางแกไขขอบกพรองใน
การเขียน

๑๐

จํานวน (ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

บรรยาย
๒

ปฏิบัติ
๒

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
Course outline/
Lecture/Assign

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระมหาศรายุทธ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา สมนฺตปาสาทิโก
Lecture/Present/
Conference

๑๐

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระรชต กตปุญโญ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

พระมหาศรายุทธ
สมนฺตปาสาทิโก

สัปดาห
ที่
๑๑

๑๒

๑๓

หัวขอ/รายละเอียด
ภาษาในการเขียน และ
ขอบกพรองของการใชภาษา
ในการเขียน
- ลักษณะภาษาในการเขียน
- ระดับภาษาในการเขียน
- ขอบกพรองของการใชภาษา
ในการเขียน
การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ
หนา
- ความหมายของยอหนา
- ขนาดความสั้นยาวของยอหนา
- ประโยชนของยอหนา
- ลักษณะของยอหนาที่ดี
- ตําแหนงประโยคใจความ
สําคัญของยอหนา
- การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ
หนา
การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ
หนา (ตอ)
- ความหมายของยอหนา
- ขนาดความสั้นยาวของยอหนา
- ประโยชนของยอหนา
- ลักษณะของยอหนาที่ดี
- ตําแหนงประโยคใจความ
สําคัญของยอหนา
- การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ
หนา

จํานวน (ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

บรรยาย
๒

ปฏิบัติ
๒

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระมหาศรายุทธ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา สมนฺตปาสาทิโก
Lecture/Present/
Conference

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระมหาศรายุทธ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา สมนฺตปาสาทิโก
Lecture/Present/
Conference

๑๑

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระมหาศรายุทธ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา สมนฺตปาสาทิโก
Lecture/Present/
Conference

สัปดาห
ที่
๑๔

๑๕

๑๖

หัวขอ/รายละเอียด
การฝกเขียนเรียงความ
- ความหมายของเรียงความ
- ความแตกตางของเรียงความ
กับบทความ
- องคประกอบในการเขียน
เรียงความ
- สัดสวนเนื้อหาของเรียงความ
๑ เรื่อง
- ขั้นตอนการฝกเขียนเรียงความ
การฝกเขียนเรียงความ (ตอ)
- ความหมายของเรียงความ
- ความแตกตางของเรียงความ
กับบทความ
- องคประกอบในการเขียน
เรียงความ
- สัดสวนเนื้อหาของเรียงความ
๑ เรื่อง
- ขั้นตอนการฝกเขียนเรียงความ
สรุปเนื้อหา และ แนะแนว
ขอสอบปลายภาคเรียน

จํานวน (ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

บรรยาย
๒

ปฏิบัติ
๒

๒

๒

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระมหาศรายุทธ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา สมนฺตปาสาทิโก
Lecture/Present/
Conference

๔

-

Conference/
Evaluation/
Improvement/
Development

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พระมหาศรายุทธ
อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา สมนฺตปาสาทิโก
Lecture/Present/
Conference

พระรชต กตปุญโญ/
พระมหาศรายุทธ
สมนฺตปาสาทิโก

สอบปลายภาค

๑๗

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
๑
๒

ผลการเรียนรู*
คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ
ความรู

กิจกรรมการประเมิน

กําหนดการประเมิน สัดสวนของการ
(สัปดาหที่)
ประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม

ทุกสัปดาห

๑๐

การสอบกลางภาค

๘

๑๐

๑๒

๓

ทักษะดานปญญา

๕

ความรูและทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การจัดการเรียนรู

๖

การสอบปลายภาค
การสังเกต/การทํารายงาน
กลุม
ฝกปฏิบัติและนําเสนอ
รายงาน
ทดสอบ/สังเกต/ชิ้นงาน

๑๖
ทุกสัปดาห

๓๐
๑๐

๑๓-๑๕

๓๐

๒,๘,๑๐

๑๐

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก๑

ทรง จิตประสาท. การเขียนผลงานทางวิชาการที่เปนเอกสาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
๒๕๓๙.
บุญยงค เกศเทศ. เขียนไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๙.
ผอบ โปษะกฤษณะ.ศ.พ.ต.หญิง คุณหญิง. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพรวมสาสน, ๒๕๓๒.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ๑

กําชัย ทองหลอ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๖.
วันเพ็ญ กระบวนรัตน. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, ๒๕๓๙.
อุปกิตศิลปะสาร, พระยา. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙.
ทรง จิตประสาท. การเขียนผลงานทางวิชาการที่เปนเอกสาร. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๙.
บุญยงค เกศเทศ. เขียนไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๙.
ผอบ โปษะกฤษณะ.ศ.พ.ต.หญิง คุณหญิง. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพรวมสาสน, ๒๕๓๒.
วรนันท อักษรพงษ และคณะ. ภาษาไทย ๔. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๒๕๓๙.
วิไล ตั้งจิตสมคิด,รศ. การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๙.
สนิท ตั้งทวี,รศ. อานไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๒๖.
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. วิธีสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
เอกฉัท จารุเมธีชน,ดร.. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๙.
๑๓

_______. ภาษาไทยสําหรับครู. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๗.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีไ้ ดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากผูเรียนไดดังนี้
๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเรียน
๑.๒ การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
๑.๓ การประเมินผูสอนทุกดาน และประเมินผลงานนิสิต
๑.๔ ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผสู อนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรียนโดยใหทุกคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียนโดยผานชอง e-mail
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูการสอนรวม
๒.๒ ผลการสอบ
๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนผูเรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการความรู(Knowledge Management)
๓.๒ การวิจัยในและนอกชัน้ เรียน
๓.๓ ภาควิชา/สาขาวิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
๓.๕ ภาควิชา/สาขาวิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายใหอาจารยผสู อนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจยั ในชัน้ เรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา
๓.๖ มีการประชุมอาจารยทงั้ ภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูขอผูเรียนและรวมกันหาแนว
ทางแกไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชาไดจาก การสอบถามผูเรียนหรือการสุมตรวจผลงาน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ไดดังนี้
๑๔

๔.๑ การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๔.๓ ภาควิชา/สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใน
รายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชารอยละ ๖๐ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ ระสิทธิผลรายวิชาแลว ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ ามขอ ๔
๕.๒ สลับหรือเปลี่ยนอาจารยผสู อน เพื่อใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับปญหาที่มาจาก
งานวิจยั ของอาจารย
ภาควิชา/สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยผูเรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา/สาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เสนอตอหัวหนาภาควิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

๑๕

